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‘Het verhaal achter antieke objecten’; 
lezing maandag 2 maart door Peter Sluisman 
 

Peter Sluisman gaat in op de geschiedenis en betekenis 
van antieke voorwerpen. Hij vindt het jammer dat de 
kennis van antiek uitsterft. De belangstelling voor antiek 
bij met name de jongere generatie is minimaal. Oudere 
antiquairs kunnen geen opvolger vinden. Zij hebben een 
breed en divers aanbod, maar moeten nu hun zaak 
sluiten of zijn bijna zover. Peter Sluisman wil een stukje 
van zijn kennis via deze lezing overdragen. Hij zal een 
aantal voorwerpen meenemen en heeft ook een 
powerpoint-presentatie. Het gaat echter niet alleen om 
de voorwerpen als zodanig, maar ook om het verhaal 
erachter. Weet u bijvoorbeeld waar kaasduimen voor 
dienen? Wie was Pieter Holm en hoe werkte zijn 
tabaksdoos? Waar komt het woord loderein vandaan? 
Wat is een beaardingsdoosje en wat voor gewichten 
gebruikten we vóór het metrieke stelsel? 
 
Peter Sluisman heeft 15 jaar een antiekzaak in Gouda 
gehad, zowel op de Fluwelensingel als op Hoge Gouwe 
33 (naast de vroegere Mariakleuterschool). 

De belangstelling van Peter Sluisman voor 
het antiek groeide geleidelijk.  
Na de MULO in Edam ging hij naar de 
Slagersvakschool in Utrecht. Tot zijn 55-
ste werkte hij bij het Bedrijfschap voor 
het Slagersbedrijf. Zijn smeulende passie voor antiek kreeg vorm via aan- en verkoop van antiek en 
het openen van een archiefzaak, die hij zo’n 25 jaar heeft gehad. Zijn specialiteit is de volkskunst. 
Na zijn Goudse periode is hij naar Edam verhuisd, waar hij conservator en voorzitter werd van het 
Edams Museum. Tegenwoordig woont hij weer ‘in de buurt’, in Bergambacht, waar hij o.a. 
bestuurslid is geworden van de Historische Vereniging Bergambacht.  

 

 
De lezing wordt gegeven in sociëteit Concordia, Westhaven 27. Aanvang 20:00 uur. Toegang gratis. 
  

Hoge Gouwe 33 (door  A.D. Barkema 1987) 
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Op koers naar een nieuw beleidsplan voor Die Goude 
 

 

Het bestuur van Die Goude heeft in zijn brief van 20 januari jl. alle leden van Die Goude 

opgeroepen om te reageren op het concept Beleidsplan 2020-2023. Wat zou u willen dat Die Goude 

allemaal gaat doen? Wat verwacht u van de vereniging? Bij de brief zat ook een kopie van het 

ontwerp-beleidsplan om inspiratie op te doen.  

De sluitingsdatum voor de reacties lag op 9 februari jl. Er zijn in totaal 22 reacties van leden binnen 

gekomen. Alle reacties waren positief kritisch. Een aantal brieven met ongeveer dezelfde inhoud 

kwam van mensen die hun zorgen uitten over een kernpunt uit het beleidsplan. Ze hadden uit de 

tekst opgemaakt dat Die Goude geen enkel bezwaar meer zou willen indienen of rechtszaak zou 

willen aanspannen tegen beslissingen van bevoegde instanties. Het bestuur gaat op alle 

opmerkingen reageren en kijken hoe het beleidsplan verder kan worden verbeterd. Waar de tekst 

een onjuiste indruk heeft gemaakt, zoals waarschijnlijk het geval is bij bovenbedoeld kernpunt, zal 

geprobeerd worden dat weg te nemen. Het bestuur praat daarover in de vergadering van 19 

februari. In de daarop volgende bestuursvergadering, op 18 maart a.s., wil het bestuur van Die 

Goude de tekst bespreken die aan de Algemene Ledenvergadering zal worden voorgelegd. Als alles 

volgens plan verloopt, kan de Algemene Ledenvergadering op 15 april a.s. het nieuwe Beleidsplan 

2020-2023 vaststellen. Als lid van Die Goude kunt u daar vanzelfsprekend bij zijn. (Eric Boers) 

 

Andere thema’s in de komende bestuursvergadering 

In de bestuursvergadering van 19 februari 2020 komt ook een voorstel aan de orde om het project 

Goudse Tijdmachine als werkgroep te laten aanhaken bij de Historische Vereniging Die Goude. 

Doelstelling van het project is het inzichtelijk maken van het verstenings- en verdichtingsproces van 

de binnenstad van Gouda tussen 1272 en 2022, zowel verdichting als krimp. Onderdeel van het 

voorstel is het sluiten van een overeenkomst tot samenwerking tussen het Streekarchief Midden-

Holland (SAMH) en Die Goude, gericht op het verwezenlijken van een digitale infrastructuur, 

waarbij gebruik wordt gemaakt van bronnen en indexen van SAMH.  

Daarnaast bespreekt het bestuur in eerste termijn de (andere) jaarstukken die aan de orde komen 

op de jaarvergadering van 15 april a.s., zoals het activiteitenverslag, de jaarrekening en de 

begroting. 

Gestart wordt met het jaarlijkse overleg met een van de werkgroepen van Die Goude. Deze keer is 

het de beurt aan de Lezingencommissie. (GJJ) 
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Voorjaarsexcursie: Watersnoodmuseum en Zierikzee, 
zaterdag 16 mei 2020 
 
Op zaterdag 16 mei 
organiseren we – in 
samenwerking met 
Historizon - een 
excursie naar 
Schouwen-Duiveland. 
Eerst bezoeken we bij 
Ouwerkerk het 
Watersnoodmuseum, 
gevestigd in de vier 
caissons die zijn 
gebruikt voor het 
sluiten van het laatste 
gat in de dijk na de 
stormramp van 1953. 
Na de koffie nemen 
gidsen u mee door de 
caissons. Ieder caisson 
vertelt zijn eigen 
verhaal. Het eerste 
caisson laat de gebeurtenissen zien tijdens de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 
1953 als tijdens een zware noordwesterstorm de dijken breken. Het tweede caisson vertelt over de 
reddingsoperatie die daarna op gang kwam. Het derde caisson laat het herstel van de dijken zien en 
het Deltaplan om rampen als deze te voorkomen. In het vierde caisson wordt u meegenomen naar 
de dag van vandaag. Hoe staat het waterbeheer er 
voor in Nederland en houden we ook in de toekomst 
onze voeten droog?  
’s Middags bezoeken we Zierikzee. De stad kent een 
groot aantal monumenten, zoals de 62 meter hoge 
Sint-Lievensmonstertoren, in de volksmond ook wel 
de Dikke Toren genoemd. De stad kent nog drie 
stadspoorten die overgebleven zijn van de oude 
omwalling. We bezoeken het stadhuismuseum waar 
gidsen de geschiedenis van Zierikzee vertellen. 
 
Programma 
Om 08:30 uur vertrekt de touringcar vanaf Station 
Gouda, Bloemendaalzijde. In het Watersnoodmuseum 
eerst koffie met een Zeeuwse bolus, daarna 
rondleiding met gidsen. Aansluitend een korte busrit 
door de streek o.a. langs de noodwoningen van 
destijds en de begraafplaats in Ouwerkerk. In 
Zierikzee gebruiken we de lunch aan de haven. Na 
afloop van het museumbezoek is er nog een 
anderhalf uur tijd om zelf Zierikzee te bekijken. 
Afgesloten wordt met een drankje, waarna de 
terugreis wordt aanvaard. Rond 18:00 uur 
verwachten we terug te zijn in Gouda. 
 
De kosten voor deze dag zijn € 59,- per persoon. Dit is inclusief vervoer, gidsen, koffie/thee, lunch, 
entreegelden, administratiekosten en fooi. De reis gaat door als er op z’n minst 30 aanmeldingen 
zijn. Zodra dat bekend is, ontvangt u de definitieve bevestiging en de factuur.  
 
Aanmelding graag via Historizon: Per e-mail: info@historizon.nl; per telefoon: 088-6360200 of per 
post: Historizon, Postbus 3, 3900 AA Veenendaal. 
(De excursiecommissie: Jan Verkerk en Wilma Dubbink) 

Stadhuismuseum Zierikzee 

mailto:info@historizon.n
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Boekenmarkt en kennismaking met erfgoedorganisaties,  
zaterdag 28 maart 2020 
 

Liefhebbers van boeken 

en tijdschriften over 

Gouda kunnen alvast 

zaterdag 28 maart in hun 

agenda zetten. Kom dan 

tussen 11.00 en 16.00 

uur naar het Stadhuis op 

de Markt om nieuwe en 

oude boeken over Gouda 

in te zien en te kopen. 

We hebben de afgelopen 

jaren diverse interessante 

collecties ontvangen die 

wij nu te koop aanbieden. 

Bent u geïnteresseerd in 

het cultureel erfgoed en 

de geschiedenis van Gouda dan is dit ook de gelegenheid om kennis te maken met de vele 

activiteiten van de Historische Vereniging Die Goude, Open Monumentendag Gouda, de Vrienden van 

Museum Gouda en de Vrienden van Archief en Librije.  

Op de boekenmarkt worden diverse boeken voor een bijzonder lage prijs aangeboden. Wie op deze 

dag lid wordt van Die Goude, kan een verrassing tegemoet zien. Ook is er gelegenheid om 

ontbrekende exemplaren van Tidinge voor een geringe prijs aan te schaffen of te bestellen. (Bart 

Pors) 
 
 

Najaarsexcursie: naar Oudenbosch, zaterdag 3 oktober 2020 
 
Datum, doel en programma van de Najaarsexcursie staan ook vast. Voor zaterdag 3 oktober 2020 

heeft Historizon een 
excursie ontwikkeld naar 
Oudenbosch in Noord-
Brabant, bekend van zijn 
basiliek, het 
Zouavenmuseum en het 
Instituut Saint-Louis. De 
relaties met Gouda, o.a. 
blijkend bij het recente 
jubileum van sociëteit 
Concordia, komen ook aan 
de orde.  
Het volledige programma 
komt in de volgende 
Nieuwsbrief te staan. Het 
staat al op onze website 
www.diegoude.nl. 
U kunt zich al wel 
aanmelden (zie hiervoor), 
maar dan graag met 
toevoeging van 
‘Oudenbosch’. Ook hier 
geldt dat er minimaal 30 
aanmeldingen nodig zijn. 
(Jan Verkerk en Wilma 
Dubbink) 

http://www.diegoude.nl/
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Het Gouds Watergilde en het ontwerp-Kaderplan Bodemdaling 
Binnenstad 
 

In 2020 worden er voor de Goudse binnenstad belangrijke besluiten voorbereid. Het gaat om de 

gevolgen van de bodemdaling en de zeer hoge grondwaterstand in bepaalde delen van de stad. Op 

29 januari jl. hebben de gemeente Gouda en het hoogheemraadschap van Rijnland hun plannen 

hiervoor bekendgemaakt onder de naam ‘Gouda Stevige Stad, Kaderplan Bodemdaling Binnenstad’. 

Het ontwerp-KBB is opgesteld met steun van de coalitie ‘Gouda Stevige Stad op Slappe Bodem’, 

waarvan o.a. ook Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland deel uitmaken.  

Het Gouds Watergilde heeft het ontwerpproces van nabij mogen volgen en is positief over de 

samenwerking binnen de coalitie. Het Watergilde is het echter niet eens met de uitkomst van dat 

proces en heeft dat laten blijken door - kort na publicatie van het plan - in een persbericht een 

eerste reactie te geven. De Goudse Post, het AD Groene Hart en deGouda hebben daarvan melding 

gemaakt. (zie bijgaand artikel uit de Goudse Post van 5 februari jl.) 

 

 

Het Watergilde is niet gelukkig met het voorstel om een compartiment in de binnenstad te maken 

met een aanmerkelijk lager waterpeil. Dit biedt geen oplossingen voor de hele binnenstad en voor 

de lange termijn, zoals gepropageerd in de Watervisie die vorig jaar werd opgesteld in de 

Wateralliantie, het overleg van alle particuliere initiatieven op waterterrein in Gouda. 

 

Het gaat nu nog om een ontwerp. Er kunnen vragen gesteld worden en er mag commentaar gegeven 

worden, voor het – mogelijk gewijzigd - ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad van 

Gouda, respectievelijk het algemeen bestuur van Rijnland. Tot 1 maart kunnen er vragen gesteld 

worden over de inhoud. Ook zijn er inloopspreekuren gehouden in de Agnietenkapel. Op 10 februari 

jl. was het Watergilde aanwezig op een bijeenkomst waar alle geïnteresseerden vragen konden 

stellen. Van 2 maart tot 12 april ligt het ontwerp-KBB officieel ter inzage. Daarna kan men reageren 

door een zienswijze in te dienen. Het Watergilde blijft het proces volgen en gaat naar verwachting 

een zienswijze indienen. 
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Veel onderdelen van het ontwerp zijn nog niet concreet ingevuld. Nader onderzoek is daarvoor 

noodzakelijk. Dit nader onderzoek gaat echter pas van start wanneer het plan is vastgesteld. Men 

gaat dus niet gelijk aan de slag met de uitvoering, maar het wordt eerst verder uitgewerkt. De 

coalitie is overtuigd van de noodzaak om binnen vijf jaar een start te maken met het verlagen van 

het waterpeil in de binnenstad. Dat kan worden gehaald als het KBB dit najaar (september) wordt 

vastgesteld door zowel Rijnland als Gouda.  

Het Watergilde ziet voor zichzelf een stevige taak om de plannen bij te buigen. 

 

Het Gouds Watergilde 
Werkgroep Historische Vereniging Die Goude 
 

Secretariaat: Hans Krijgsman, Orchislaan 33, 2811 CR Reeuwijk 

mob: 06 83588421, tel.: 0182 300015 

   e-mail: j.s.krijgsman@caiway.nl 

Leden:  

Piet Belgraver, Jan Willem Eelkman Rooda, Sjouk Engels, Sjaak de 

Keijzer, Hans Krijgsman, Jaco Mebius, Hans Verwey, Cor Revet, 

Heleen Sarink, Tom Schilperoort, Hans Suijs en Henk Vereijken. 
 

Eindpresentatie studieopdracht Veerstalblok Gouds Watergilde 
Een bijdrage van Sjaak de Keijzer 
 
Op 31 januari jl. verzorgden studenten van de opleiding Landscape & Environment Management aan 
de Hogeschool INHolland de eindpresentatie van hun studieopdracht naar de 
ontwikkelingsmogelijkheden van de polder Veerstalblok. De bijeenkomst werd gehouden in de 
raadzaal van het Huis van de Stad, waar Rogier Tetteroo, wethouder voor Ruimtelijke ordening en 
strategisch grondbeleid in Gouda, als gastheer optrad. Het Gouds Watergilde, een werkgroep van 
Die Goude, ontwikkelt al vele jaren studieopdrachten samen met de Hogeschool INHolland in Delft. 
Deze keer was de polder Veerstalblok als studieobject gekozen, het gebied tussen de Zuidwestelijke 
Randweg N207 en de Hollandsche IJssel, ten zuiden van de binnenstad van Gouda en GOUDasfalt. 
Zeven groepen van vijf tweedejaars studenten hebben vijf maanden onderzoek gedaan naar nieuwe 
ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van recreatie, milieu/natuurontwikkeling en agrarische 
bedrijvigheid, voor dit grotendeels ‘open’ poldergebied. Gevraagd was een relatie te leggen met 
GOUDasfalt, de Stolwijkersluis en de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Het huidige open 
polderlandschap met al zijn kwaliteiten diende uitgangspunt te zijn.  

 
Misschien vraagt u zich af wat je nog allemaal zou kunnen bedenken in zo’n poldergebied. De titels 
van de verschillende presentaties spreken al voor zich: Speeltuin van Gouda; Gruttoerisme; 
Recreëren; COZU (Cultureel Organisch Zelfvoorzienend Utopia); Gouda in beweging; Groen is het 

mailto:han.breedveld@planet.nl
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nieuwe Goud en Natuurlijke 
recreatie. In alle projecten was 
sprake van het streven naar 
harmonie tussen natuur, recreatie, 
de agrarische bedrijvigheid en de 
openheid van het gebied. Het 
plezier spatte er bij de 
presentaties vaak van af. Ideeën 
die de revue passeerden: 

 Wat betreft de recreatie: 
aanleggen nieuwe vaart door 
de polder naar een grote 
recreatieplas aan de zuidzijde 
van de RWZI; waterspeeltuin 
met strandje en uitkijktoren; 
jachthaven; kano-
/sloepenroutes; waterdoolhof; 
BBQ-plaats; geocaching; paalcamping; poldersport; blotevoetenpad; survivalbaan; 
buitenexposities kunst; volkstuinen; vogelspotten; kartbaan ter plaatse van de RWZI; op 
GOUDasfalt ‘IJsselhallen’ voor festivals en een fiets-voetbrug naar de Goudse binnenstad.   

 Wat betreft milieu en natuurontwikkeling: modernisering en verkleining van de RWZI; velden 
voor weidevogels; pluktuinen; bloemenweide; insectenreservaat; waterberging; moerasbos; 
veenmoeras; veld met zonnepanelen; educatie in kenniscentrum. 

 Wat betreft land- en tuinbouw/veeteelt: biodiversiteit; innovatieve landbouw met natte 
gewassen en permacultuur, proeftuinen en voedselbos; aanleg van een landschap met als 
thema ‘Reis door de tijd’ met ontginningen; inversie landschap; agrarisch struingebied; 
stadsboerderij. 

Dat alles werd met elkaar verbonden door wandel- en fietspaden en kano- en sloepenroutes en (in 
één project) voorzien van een financiële en maatschappelijke kosten-batenanalyse. 
 
Wethouder Rogier Tetteroo sprak ter afsluiting zijn bewondering uit voor al deze vaak heel concrete 
ideeën. Deze wijze van benadering zal ongetwijfeld ook ondernemers uitdagen om deel te nemen 
aan de toekomstige ontwikkeling van het gebied. 
 

De eerste Tidinge van 2020 is uit! 
 

Als lid van Die Goude ontvangt u een dezer dagen 

weer een mooie Tidinge in de bus. De redactie 

heeft zich deze keer geconcentreerd op de 19e en 

20e eeuw, met uitlopers naar het heden.  

Het gaat om vier artikelen: 

 ‘Tol aan de Bloemendaalsche Rijweg’ door 

Paul Wennekes; 

 ‘Centraal Vliegveld Gouda’ door Henry 

Hermsen; 

 ‘Gouwenaars in heftige polemiek rond 

‘kleine Max’. Edu Douwes Dekker (1854-1930) als 

leraar op de Rijks HBS’ door Jean-Philippe van der 

Zwaluw; 

 ‘Gouwe Verhaal Kees Moerings’ door Gert 

Jan Jansen. 

In zijn redactionele inleiding loopt hoofdredacteur 

Paul van Horssen vooruit op de feestelijkheden 

rond Gouda 750, waaraan Die Goude een bijdrage 

levert via het uitbrengen van een nieuwe 

stadsgeschiedenis en naar aanleiding waarvan de Tidinge vier themanummers wil uitbrengen. Ook 

memoreert hij dat een werkgroep van Die Goude bezig is met de voorbereiding van de herdenking 

(in het najaar van 2022) van de 500e geboortedag van Coornhert. (GJJ)  
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‘Gemmeker strafte subtieler, zette je op dodentransport’;  
verslag lezing Ad van Liempt 
 

‘In de grote steden, en ook in 

Gouda, waren politieagenten 

die zich verenigden om op 

joden te jagen en tien gulden 

“kopgeld” per jood te 

verdienen. De NS aanvaardde 

geld van de Duitsers om joden 

naar Westerbork, en vanaf 

daar naar Nieuweschans te 

vervoeren. Binnen de overheid 

waren er velen die sterk met 

de bezetters collaboreerden. 

Gewoonlijk heb ik weinig met 

excuses, maar in deze context 

vind ik het een goede zaak dat 

premier Rutte aan de joodse 

gemeenschap excuses heeft 

aangeboden voor het falen van 

de Nederlandse overheid bij 

het beschermen van de groep 

joodse burgers tijdens de 

oorlog.’ 

Het leek zo bedoeld, maar 

Marian Heeringa erkende 

namens de Lezingencommissie 

van Die Goude dat het toeval 

was: Ad van Liempt verzorgde op maandag 27 januari – exact 75 jaar na de bevrijding van Auschwitz 

– in een bomvol Concordia een lezing over Albert Gemmeker. Deze was commandant van 

doorgangskamp Westerbork, het Nederlandse voorportaal voor met name Sobibor en Auschwitz. Van 

Liempt heeft jarenlang documenten bestudeerd, met getuigen gesproken en kort geleden een 

biografie over deze ‘charmante’ kampcommandant gepubliceerd: Gemmeker: Commandant van 

kamp Westerbork. 

‘Ik begon mijn onderzoek omdat ik me afvroeg hoe het kon dat iemand die 80.000 joden de dood 

had ingestuurd slechts tien jaar cel had gekregen, en hoe het kon dat hij in 1951 alweer vrij 

rondliep in zijn geboortestad Düsseldorf’, lichtte Van Liempt toe. ‘Gaandeweg kwam er een derde 

vraag op: Sprak hij de waarheid toen hij volhield, tot aan zijn dood toe, dat hij niet wist wat er met 

de joden zou gebeuren? Feitelijk is dat de centrale vraag geworden. Op de eerste twee vragen vond 

ik een antwoord, maar op die cruciale vraag niet. Naar mijn idee heeft hij gelogen, maar 

doorslaggevend bewijs vond ik niet.’ 

In razend tempo voerde de spreker zijn toehoorders door leven en carrière van Gemmeker, de man 

die zonder opleiding maar met veel discipline opklom in de Gestapo en het tot kampcommandant 

bracht. De man met twee gezichten, zoals een joodse overlevende het formuleerde: ‘Gemmeker 

sloeg, schold en schopte niet. Hij strafte je subtieler en wreder. Als je iets deed wat hem niet 

beviel, werd hij woedend en zette hij je op de lijst voor het volgende transport. Daarmee velde hij 

in feite een doodstraf.’  

Na de bevrijding werd Gemmeker opgepakt en berecht. Hierbij had hij volgens Van Liempt telkens 

het geluk aan zijn zijde: Geen berechting in Amsterdam maar in Assen. Nog geen kennis van 

‘schrijftafelmoordenaars’, die kwam pas in 1960 door het proces-Eichmann. Geen twijfel aan zijn 

verklaring dat hij niets wist van het lot der afgevoerde joden. Een jaar eraf vanwege de 

troonsbestijging van Juliana, een derde eraf wegens goed gedrag. Zo liep hij dus na zes jaar weer 

vrij rond. Van 1959 tot 1976 probeerden jonge Duitse juristen hem opnieuw te berechten. Ook zij 

vonden de straf die hij in Nederland had gekregen te laag. Deze poging bloedde echter dood, 

opnieuw omdat Gemmeker stug volhield dat hij niets had geweten en het tegendeel niet te 

bewijzen viel.  
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Van Liempt heeft ook met twee van Gemmekers dochters gesproken die beiden afstand van hun 

vader hebben genomen. Kleindochter Anke gaat zelfs samen met een overlevende van Auschwitz 

Duitse scholen af om het verhaal van de Holocaust aan de volgende Duitse generatie te vertellen. 

Volgens Van Liempt schamen die dochters zich voor hun afkomst, hoewel ze daar zelf geen schuld 

aan hebben. ‘Een van hen zei me dat hij zeventien jaar lang doodsbang is geweest weer het gevang 

in te moeten. Het viel uiteraard niet te vergelijken met de verschrikkingen die zijn slachtoffers 

hadden ondergaan, maar die wetenschap heeft haar enigszins getroost.’ (JPvdZ) 

 

Boek met oorlogsherinneringen van Cor Ket 
 

Cor Ket is een van de vele 

actieve leden van Die Goude. 

Niet alleen is hij aanwezig bij de 

lezingen en present op onze 

Facebookpagina, onze 

ledenadministratie draait op zijn 

programmatuur.  

Cor heeft een boek geschreven 

over zijn oorlogsherinneringen 

als kind in Den Haag. Al jaren 

vertelt hij die verhalen op 

scholen in zijn geboortestad, 

maar nu heeft hij z’n ervaringen 

ook op papier gezet. Cor wil 

kinderen meer leren over deze 

tijd. Hij verweeft het heden en 

het verleden met elkaar in een 

raamvertelling, waarbij hij zich 

richt tot zijn kleinkinderen. Zijn 

primaire doelgroep is de jeugd boven de 12 jaar maar ook voor ouderen, vooral voor hen die de 

oorlog hebben meegemaakt, is het interessant.  

Het boek is bij Cor Ket zelf te koop (mailadres ket@hiquad.demon.nl, telefoon 0182-549550). Op 2 

maart a.s. neemt hij een aantal exemplaren mee naar de lezing van Die Goude. U kunt het ook 

bestellen via https://www.boekscout.nl/shop2/zoeken.php?tw=cor+ket, via bol.com en in elke 

boekhandel. Het boek telt 88 pagina’s en kost € 14,95 (softcover, ISBN nummer 978-94-638-9955-0) 

en € 19,95 (hardcover). (GJJ) 

mailto:ket@hiquad.demon.nl
https://www.boekscout.nl/shop2/zoeken.php?tw=cor+ket
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Overdracht foto’s Daems aan Streekarchief Midden-Holland 
 

Ruim een jaar geleden heeft 

Anton van der Linde de nog 

in Gouda aanwezige foto’s 

van de Goudse fotografen 

Hendrikus Johannes Daems 

(*1902 Gouda-†2000 Gouda) 

en zoon Pieter Daems (*1929 

Gouda-†2010 Gouda) 

overgedragen aan Die 

Goude. Anton is verwant aan 

de familie Daems. Wij 

hebben daarover bericht in 

Nieuwsbrief 100. Het 

betreffende materiaal 

bestond uit honderden 

kleinbeeld en 

middenformaat negatieven 

en foto's. Bij overeenkomst 

kreeg Die Goude de vrijheid 

om het materiaal te 

digitaliseren en op passende 

momenten te publiceren; uiteraard met naamsvermelding van de fotograaf. Ook werd Die Goude 

bevoegd verklaard om het materiaal en de digitale bestanden over te dragen aan het Streekarchief 

Midden-Holland. 

Van de eerste mogelijkheid is al ruim gebruik gemaakt. Nico Boerboom had er een grote klus aan, 

maar alle beelden heeft hij digitaal beschikbaar gemaakt en – met hulp van o.a. onze 

Facebookpagina - voorzien van een beschrijving: wie en wat is er te zien en wanneer gemaakt. 

Voorafgaand aan de jaarvergadering 2019 heeft Nico een selectie getoond. Voor de uitvoering van 

het tweede deel van de overeenkomst is overleg gevoerd met het Streekarchief Midden-Holland, 

met name met Joke Radstaat als beheerder speciale collecties. SAMH wilde het materiaal gezien 

het belang ervan, maar evenzeer vanwege de kwaliteit van de scans en van de beschrijving, graag in 

de collectie opnemen. Op woensdagmiddag 12 februari jl. was het zover. Het hele pakket, analoog 

en digitaal, is – 

gedekt door een 

overeenkomst 

tussen Die 

Goude en SAMH 

– overhandigd. 

Namens SAMH 

tekende Michael 

Lucassen; 

namens Die 

Goude 

secretaris Bart 

Pors en vice-

voorzitter Gert 

Jan Jansen. De 

lijfelijke 

overdracht aan 

Joke Radstaat 

geschiedde door 

Nico Boerboom 

(zie foto  

  boven). (GJJ) 

  

Het seinhuis van station Gouda na het bombardement van 1944, met Piet Daems. 
De foto is door zijn vader Henk Daems genomen. 
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Nieuwe collectie dia’s van Oud-Gouda 
 

Begin januari is Die Goude in het bezit gekomen 

van een nieuwe partij dia’s van Oud-Gouda. Ze 

kwamen ‘boven water’, toen het huis van 

mevrouw De Vries-Ganzeman aan de Veenzoom 

ontruimd werd. Zij overleed eind vorig jaar op 93-

jarige leeftijd. Toen haar dochter vijf sledes met 

dia’s tegenkwam, was ze zo attent om Die Goude 

in te schakelen. Ze kon er weinig over zeggen en 

een beschrijving ontbrak. Haar moeder, al jaren 

weduwe, bewaarde de dia’s waarschijnlijk omdat 

ze dol was op verhalen over Oud-Gouda. Ze wist 

van bepaalde straten precies te vertellen welke 

winkels er waren. Vader werkte aanvankelijk als 

onderhoudsmonteur en mallenmaker op de 

Plazuid. Ze woonden toen in een bedrijfswoning 

aan de Verlorenkost. Daar moest het gezin uit,  

                                                                           toen hij overstapte naar de kalkfabriek Nekami.  

Samen met buurman Andy Groenewoud heeft Gert Jan Jansen de dia’s doorgenomen. Ze zijn bij 

benadering gemaakt tussen 1970 en 1980. Opvallend is het grote aantal beelden gefotografeerd 

rond de Turfsingel en de Prins Hendrikstraat, vaak met panden in afbraak. Er staan weinig mensen 

op de foto’s, maar dan opeens is er een herkenbaar plaatje van Jan van Ee, bezemend voor zijn 

A&O-winkel op de hoek van de Prins Hendrikstraat en de Erasmusstraat. Ook zijn er veel dia’s van 

panden en situaties in de binnenstad, waaronder een serie winterbeelden met ijs op de singels en 

een reeks over Gouda700. Al met al zeker van belang om toegankelijk te maken en te bewaren. Ze 

liggen nu bij Nico Boerboom tot zijn andere fotoklussen tijd bieden om ze te digitaliseren. (GJJ)  
 

Die Goude aanwezig bij start jubileumjaar Concordia 
 

De Historische Vereniging Die 

Goude mag dan met 87 jaar een 

respectabele leeftijd hebben, dat is 

niets vergeleken met sociëteit 

Concordia die al in 1870 werd 

opgericht. Wij houden onze 

lezingen altijd in de grote zaal van 

Concordia en genieten daar altijd 

van een plezierige ontvangst. 

Op onze Nieuwjaarsbijeenkomst 

voor vrijwilligers lichtte Jan 

Hogenelst al een tipje van de sluier 

over de viering van het jubileum 

op. De start van de festiviteiten 

vond een week later plaats, op 

zaterdag 11 januari. Naast 

burgemeester Pieter Verhoeve was ook een delegatie van Die Goude als speciale gast aanwezig: 

voorzitter Gerard van Ham samen met Marian Heeringa en Anja Roelofs van de Lezingencommissie. 

Zij waren getuigen van de uitreiking door de burgemeester van de toegekende Koninklijke 

erepenning voor de 150-jarige Sociëteit Concordia, voorheen R.K. Leesvereniging. Bij de oprichting 

speelde de Zouaven-broederschap een belangrijke rol. Zouaven waren vrijwilligers die de paus 

verdedigden tegen de Italiaanse nationalisten. Ook uit Gouda waren jongeren naar Italië afgereisd 

om de paus te verdedigen. Zij kwamen in 1870 terug nadat de paus zich had teruggetrokken in het 

Vaticaan. Ook Die Goude kwam niet met lege handen. Op de stoep van Westhaven 27 reikte onze 

delegatie een speciaal aandenken uit aan Jan Hogenelst, voorzitter van Concordia. De sociëteit 

heeft voor het feestjaar een mooi programmaboekje uitgebracht. De afsluiting is op 15 december 

2020 in de Sint-Janskerk met een optreden van de Mastreechter Staar. (GJJ)  
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Reacties op artikel over tol en sluis aan de Voorwillenseweg 
 

In Nieuwsbrief 107 stond het artikel ‘Nog 

meer tollen in Gouda’. Het tweede deel, 

over de tol aan de Voorwillenseweg (de 

vroegere Steinsedijk), leidt tot reacties 

van Paul Wennekes en van Nico 

Boerboom. Paul heeft veel materiaal 

over de tollen verzameld en op basis 

daarvan o.a. een artikel geschreven over 

de tol in Bloemendaal, dat – praktisch 

tegelijk met deze Nieuwsbrief – 

verschijnt in Tidinge van Die Goude. 

Allereerst geeft Paul Wennekes kranten-

berichten door waaruit blijkt tot 

wanneer er tol kon worden geheven. Het 

recht op tolheffing op de ‘zandweg 

Gouda-Goverwelle’ blijkt per 1 juni 1942 

ingetrokken. In een ander bericht staat dat bij notariële akte van 21 oktober 1942 het eigendom van 

de zandweg van Gouda naar Goejanverwelle (voor wat betreft het Goudse gedeelte) door de 

gemeente Gouda is overgenomen van ‘de commissie voor den zandweg’.  

Paul Wennekes wijst erop dat er niet gedurende het hele bestaan van deze tolweg een tolhuis was 

gevestigd bij uitspanning De Kap. Vanaf 1835, toen de tolheffing werd ingesteld, stonden de twee 

benodigde tolhuizen logischerwijs aan het begin van de tolweg, in de Willens bij De Kap, en aan het 

eind ervan, bij Goejanverwellesluis. Na de aanleg van de Zwarteweg (eerst Zwartedijkje genoemd) 

werd de tol in de Willens een stukje naar het oosten verplaatst, zodat het tolhuis voorbij de 

Zwarteweg stond. In 1886 werd nog een derde tol op de Steinsedijk geopend. Waarschijnlijk was de 

reden dat Haastrecht een vaste brug over de Hollandse IJssel had gekregen. Ook kon de Steinsedijk 

via de Goejanverwelledijk bereikt worden. In elk geval was het voor verkeer van en naar Haastrecht 

mogelijk geworden om de tol in de Willens te ontwijken. Wanneer de tol echt werd opgeheven, is 

niet helemaal duidelijk; evenmin wanneer van drie tollen weer naar twee werd teruggegaan. 

Vaststaat wel dat het tolhuis in de Willens al een bouwval werd toen de tol officieel nog bestond. 

Paul Wennekes speurt verder.  

De aanmerking van Nico Boerboom richt zich op de plaats die in de vorige Nieuwsbrief wordt 

aangeduid voor de Sluis in de Willens. Hij wijst op hetgeen Scheygrond in zijn boek Goudsche 

straatnamen schrijft bij een foto van de Voorwillenseweg uit ca. 1905: ‘Bij het sluisje van de polder 

Willens. Om de hoek 

van de rij huisjes met 

halsgevels, nog slechts 

weinig jaren geleden 

gesloopt, begon de 

(Zuidelijke) 

Zwarteweg. Hier 

eindigde, tot de 

opheffing van de 

gemeente Stein in 

1870, het grondgebied 

van de gemeente 

Gouda’. Nico 

concludeert op grond 

hiervan dat het sluisje 

moet hebben gelegen 

aan de oostkant van de 

Zwarteweg en niet aan 

de westkant. Hij zoekt 

nog naar de kaart uit 1687 van Douw en Van Brouckhuysen, want daar zou het sluisje op moeten 

staan. Ook wat Nico betreft dus: wordt vervolgd. (GJJ)  

Foto van de sluis in de Willens en één van de tollen (uit 'Scheygrond') 
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Er staat nog een raadhuis in Gouda: De Kap 
Met dank aan Jan Lafeber en andere speurders op Facebook 
 
Het was Cor Kooter uit Wognum die in februari 2018 op onze Facebookpagina aandacht vroeg voor 
‘Koffiehuis De Kap met theetuin’. Getuige een advertentie in de Goudsche Courant van 11 mei 1873 
was zijn voorvader Simon Kooter toen exploitant. Volgens de notariële akte lag het ‘in de buurt van 
de eerste spoorbrug (…) op 12,21 km van de Oude Rijn’. Waar was De Kap? Daar hebben we destijds, 
dankzij speurwerk van o.a. Jan Lafeber, Karin Bugter en Jan van Waas antwoord op kunnen geven: 
De Kap was gevestigd in het tegenwoordig witte huis op de hoek van de Steijnkade en de 
Voorwillenseweg, tegenover de sluis in de Willens. Tot 1870 lag De Kap op grondgebied van de 
gemeente Stein c.a. Toen werd Stein opgeheven en gingen Voor- en Midden-Willens over naar 
Gouda, de rest naar Reeuwijk. 

 
Uit berichten in de Goudsche Courant in 
de jaren ‘70 en ‘80 van de 19e eeuw 
blijkt dat koffiehuis De Kap aan de 
Breevaart een gekend uitgaanscentrum 
is. Uit die periode stamt ook de foto 
‘Sluis aan de Kap’ die Henri de Louw 
maakte: rechts het sluisje; links op het 
houten huisje waarschijnlijk de tekst 
‘Uitspanning’. In december 1872 wordt 
P. Wanders als uitbater genoemd. Een 
half jaar later is dat zoals gemeld Simon 
Kooter. Later is W.R. Schwemmer 
uitbater, tevens kastelein van het 
stationskoffiehuis aan de Crabethstraat. 
In De Kap worden aanbestedingen van 

de polder Willens gehouden. In 1882 voorziet sociëteit Buitenlust tijdens het landbouwfeest nabij 
De Kap enkele vaartuigen in de (Bree-)Vaart van feestverlichting. In 1883 deelt het polderbestuur 
van Willens mede dat het verlaat ‘nabij het Koffiehuis De Kap’ van 28 juli tot onbepaalde tijd zal 
zijn gesloten. In de buurt van De Kap wordt in 1884 een vliegerwedstrijd gehouden; in de tuin en de 
zaal van De Kap in 1885 een tentoonstelling van vliegers in vier afdelingen. Het pand is ook 
startpunt voor zeiltochten blijkens een bericht in De Tijd van 29 juni 1889.  
 

Bovenstaande gebeurtenissen spelen 
zich dus al af in de Goudse periode, 
maar ook daarvóór was De Kap al 
bekend. Volgens onze 
stadsgeschiedenis Duizend jaar Gouda 
(blz.698) ligt de kolfbaan bij De Kap 
aan de basis van een scheuring binnen 
sociëteit De Réunie. Kolfen is een 
geliefde vrijetijdsbesteding voor de 
heren. Enkele leden van De Réunie, die 
spelen in de ‘Kolfclub aan de Kap’, 
vinden dat er op zondagmorgen niet 
meer in de kolfzaal van De Réunie 
moet worden gespeeld maar elders. 

Dat komt de heren te staan op ‘deballotage’: ze worden geroyeerd. Het leidt tot de oprichting op 
23 april 1854 van Sociëteit Ons Genoegen. ‘De Kap was het café Le Cap de bonne Espérance, dat 
gelegen was aan de Voorwillens bij de Zwarteweg’. Dr. Jan Schouten laat hierover in Van Sluis tot 
Sluis een latere voorzitter van de sociëteit zeggen: ‘Ons Genoegen heeft alzo tweedracht tot 
moeder en de Kolfclub aan de Kap tot vader gehad’. 
De herberg lag toen dus in Stein c.a., een gemeente tussen Gouda en Haastrecht. Het archief van 
Stein is meegegaan naar Reeuwijk en uiteindelijk terechtgekomen in Woerden, in het Regionaal 
Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard. De beschrijving van het archief staat op internet: 
https://rijnstreek.hosting.deventit.net/httphandler/icoon.ico/HttpHandler/file.pdf?file=8289125. 

https://rijnstreek.hosting.deventit.net/httphandler/icoon.ico/HttpHandler/file.pdf?file=8289125
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Te lezen valt dat de gemeente Stein c.a., die bestaat van 1827 tot 1870, geen echt gemeentehuis 
heeft gekend. De gemeenteraadsvergaderingen worden gehouden ‘ten regthuyze’ op het adres Stein 
46. De stukken worden daar bewaard in een kast in de regtkamer. Daarvoor betaalt de gemeente 
huur, eerst aan kastelein Derk Boere, later aan Catharina Scheffer. In 1845 wordt de huisnummering 
herzien. Stein 46 wordt dan Stein 1, omdat daar het belangrijkste huis van de gemeente staat. In 
1870 wordt het pand beschreven als ‘De Kap, Stein no.1, met schuur, kolfbaan en tuin’, eigendom 
van de Goudse aannemer Joh. Mulder. De gemeente Stein wil het dan kopen, maar de opheffing van 
de gemeente voorkomt dat. Café De Kap is dus raadhuis geweest. 
De Kap blijft ook binnen de gemeente Gouda, in ieder geval tot 1912, bestaan als café. In het 
streekarchief berust de bouwaanvraag van A. den Hertog uit dat jaar tot verandering van het café. 
Op de bouwtekening wordt gesproken van een ‘gelachkamer’. In 1916 wordt weer een aanvraag tot 
verbouwing ingediend bij B&W van Gouda, nu door D. de Wolff. David de Wolff heeft in dit pand 
gewoond. Hij heeft volgens het archief een papierfabriek. In 1942 zijn David en zijn vrouw Sara de 
Wolff-de Jong vermoord in Auschwitz. Voor hen zijn in 2012 Stolpersteine gelegd. Het pand komt in 
beheer bij de Rijksadministratie voor Onroerend Goed. Vervolgens gaat het in 1943 over naar 
Willem Brunt die een lederfabriek heeft. In 1944 krijgt A. de Gelder toestemming tot het oprichten 
van een meubelfabriek in het pand. Op de plek van de gelagkamer komt dan de werkplaats. 
Tegenwoordig is het een woonhuis. Op de voorgaande pagina twee foto’s van het pand, resp. 
gemaakt in 1964 en in 2019. (GJJ) 
 

De Van Rossems belichtten Goudse historie op NPO2 
 

Op dinsdag 11 februari jl. kon tv-kijkend Nederland een mooi stuk Goudse geschiedenis tot zich 

nemen. Maarten, Sis en Vincent van Rossem vertelden in hun programma ‘Hier zijn de Van Rossems’ 

over de historisch opmerkelijkste aspecten van de stad. Van de verplichte doorvaart door de 

Donkere Sluis als onderdeel van de internationale handelsroute tussen Noord-Frankrijk en de 

Oostzee tot de Goudse Glazen van de Sint-Janskerk en de daarbij horende cartons in Museum 

Gouda, menig hoogtepunt van Gouda kwam tijdens hun ‘wandelling met commentaar’ aan de orde. 

In de aflevering getiteld “Gouda, stad op het slappe land” bespraken zij de problemen van 

verzakkingen en wateroverlast door het bouwen op veengrond. Ook veeteelt, kaas en turfwinning 

alsmede de pijpen- en de plateelindustrie kwamen echter aan bod. Waag, oude stadhuis, Sint Jan 

en Museum Gouda werden bezocht en toegelicht. Het bezoek eindigde bij het joodse poortje op het 

Raoul Wallenbergplantsoen. Aan het eind verklaarde Maarten van Rossem, dat zijn eerste scriptie, 

op 19-jarige leeftijd, over Dirck Volkertszoon Coornhert was gegaan, en dat het hem plezier had 

gedaan in Gouda eens de loftrompet over deze intelligente filosoof te kunnen steken. Zien?  

https://www.ntr.nl/Hier-zijn-de-Van-Rossems/50/detail/Gouda/VPWON_1306317#content (JPvdZ)   

https://www.ntr.nl/Hier-zijn-de-Van-Rossems/50/detail/Gouda/VPWON_1306317#content
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Molen De Waterhond in Gouda 
 

In de vorige Nieuwsbrief is verslag gedaan van 
de speurtocht naar de plek van de tol aan de 
Rotterdamsche Dijk, later Schielands Hoge 
Zeedijk genoemd. Bij dat zoeken, waaraan o.a. 
Jan Lafeber en Ton Anders actief deelnamen, 
stuitten we via een kaart op een molen waarvan 
het bestaan bij menige Gouwenaar niet meer 
bekend zal zijn: windmolen De Waterhond. Hij 
moet hebben gestaan op het huidige 
Crodaterrein, halverwege Bosweg en Buurtje 
aan de IJsselzijde.  
Als je dat eenmaal weet en je gaat weer 
zoeken, blijkt er op allerlei plaatsen informatie 
te vinden te zijn. Allereerst in ‘onze eigen’ 
Zesde verzameling bijdragen van Die Goude uit 
1949. Dr. J.L. van Eijk, vele jaren bestuurslid 
van Die Goude, schreef in die bundel o.a. het 
artikel ‘Scheepswerven en molens aan de IJssel 
te Gouda’. Van Eijk signaleert dat er op vier 
buitendijkse percelen aan de Goudse kant van 
de rivier zelfs twee molens gestaan moeten 
hebben. Wat betreft het oostelijkste perceel is 
in een akte uit 1695 sprake van een pelmolen, 

eerst geweest zijnde een zaagmolen. De lijst met opvolgende eigenaars van het perceel perken we 
in tot het jaar 1824, wanneer de namen Anna Snep, weduwe van Jacob Bleuland, het perceel samen 
met Hendrik van Heek, pelmolenaar, in bezit heeft. Op het westelijkste perceel heeft een 
hypotheek van 13 mei 1671 betrekking die Dirk Jansz. van Middelhoven neemt voor een 
‘scheepstimmermanshelling met behuysing ende saegmolen’. In 1723 koopt Teunis Romeyn op dit 
perceel een pelmolen van de weduwe Lijsbeth Peereboom-Cats.  
In de molendatabase (die in en rond Gouda 78 molens identificeert) krijgt een van de twee molens 
die Van Eijk heeft aangeduid, de naam De Waterhond. Zie verder 
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=8081. Volgens de beschrijving 

gaat het om 
een 
stellingmolen, 
een 
achtkantige 
bovenkruier, 
gebouwd in 
1671 en 
verbrand in 
1858. Tussen 
1811 en 1832 
zou de molen 
eigendom zijn 
geweest van 

‘Hendrik van Heek, pelmolenaar, en Consorten’. Opvallend in de geschiedkundige toelichting is dat 
zowel de namen Van Heek als Van Middelhoven worden genoemd. Volgens Van Eijk waren die 
betrokken bij verschillende molens. Verhelderend is het bijgevoegde fragment uit de kadasterkaart 
van 1832. Dat kaartje (zie boven) leidde ook tot het aanwijzen van de plek van de tol aan de 
Rotterdamsche Dijk. Molenaar Hendrik van Heek is – zo staat in een huwelijksakte – buurman van 
tolgaarder Cornelis Fransz. van Dam. 
De naam De Waterhond duikt op in de beschrijving die oud-archivaris mr. J.E.J. Geselschap maakt 
in het jubileumboek Die Goude 1932-1982, waar hij 21 windmolens bespreekt die ooit in of bij 
Gouda hebben gestaan. (GJJ) 

  

Foto stadsmaquette 1562 met molens langs de Holl.  IJssel 

https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=8081
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Wie was erelid Ruud van de Putte? 
 
In het vorige nummer is verslag gedaan van de terugkeer naar Gouda van acht unieke plateelborden, 

gemaakt tussen 1943 en 1955 door de koninklijke Goedewaagen naar een ontwerp van Willem van 

Norden en in opdracht van de Oudheidkundige Kring Die Goude. Het bestuur van Die Goude gaat met 

Museum Gouda in gesprek over de vraag of ze daar in de collectie ondergebracht kunnen worden. 

De borden zijn ooit gemaakt voor bestuurslid en erelid A.R. (Ruud) van de Putte, telkens wanneer 

hij 100 nieuwe leden bij onze vereniging had aangebracht. Dat roept nieuwsgierigheid op: wie was 

deze man? Voor het gemak noemen we hem Ruud, maar in die tijd was dat vast niet gebruikelijk. 

 

Ruud van de Putte werd op 13 maart 1884 geboren 

in het onderwijzershuis bij de school van zijn 

vader in de Lange Groenendaal J 19. Zijn vader, 

Jan van de Putte, was hoofd aan deze school voor 

Christelijk Nationaal Onderwijs (C.N.O.). Het werd 

een soort familiebedrijf, want zowel Ruud als zijn 

broer Cornelis werden er onderwijzer. Ruud van 

de Putte bleef echter niet in het lager onderwijs. 

Na het behalen van diverse aktes Frans werd hij 

leraar op verschillende (M)ULO-scholen, zelfs tot 

na zijn pensioen. Van jongs af aan was hij 

geïnteresseerd in historie, archeologie en 

sterrenkunde. Op zijn twaalfde werd hij de jonge 

archeoloog genoemd. Bekend is zijn optreden met 

de wichelroede in 1937, toen hij mevr. Klein 

Sprokkelhorst assisteerde bij het zoeken naar de 

onderaardse gangen van Kasteel Gouda. Ook als 

genealoog bouwde hij naam op in Gouda. Han Bik 

memoreert in zijn Gouwe Verhaal in Tidinge 2017-

nr.1 dat je bij hem voor een gulden per voorouder uit het archief gegevens kon krijgen. 

 

Tot zijn 38e woonde Ruud van de Putte in het ouderlijk huis aan de Peperstraat. Vier jaar lang 

woonde daar ook een Belgische vluchtelinge: Tilly Gosset. Tot 1918 leefde zijn vader nog; daarna 

was hij samen met zijn twee jaar jongere zus Corrie die ook in het onderwijs werkte. Goed verzorgd 

had hij alle tijd voor hobby’s en maatschappelijke bezigheden. Toen Corrie op 35-jarige leeftijd 

overleed, trouwde hij al snel. Uit het huwelijk met Johanna van Bergen werd dochter Martine of 

Martijn geboren. Ruud van de Putte was kerkelijk, politiek, sociaal en cultureel actief. Hij schreef 

stukken over de kerkgeschiedenis (zie het artikel van Ten Napel in het Tidinge-themanummer over 

de Reformatie). Zijn kerkelijke loopbaan toonde enige overgangen. Christelijk Gereformeerd, 

uiteindelijk samen met de Doleantie van Kuiper Gereformeerd, vanaf 1944 Gereformeerd artikel 31 

en daarna op enig moment weer Gereformeerd. Zijn politieke voorkeur wijzigde niet: hij sloot zich 

aan bij de kiesvereniging van de A.R.P., de Antirevolutionaire Partij. De letters A.R.P. komen als 

een soort sluikreclame terug op alle acht wandborden die voor hem zijn gemaakt. 

Het noemen van alle besturen en commissies waarvan Ruud van de Putte deel uitmaakte, zou leiden 

tot een weinig aantrekkelijke opsomming van feiten. Toch een paar: stedelijk museum (commissie 

van toezicht/Librijemeester), pijpenmuseum de Moriaan, het fonds Goudse Glazen, de 

Volksgaarkeuken, de Oranjevereniging en - de grond voor dit artikel – de Oudheidkundige Kring Die 

Goude. In diverse boeken in de reeks Verzameling Bijdragen van Die Goude is het resultaat van zijn 

verkenningen vastgelegd.  

 

Waardering voor het werk van Ruud sprak niet alleen uit het overhandigen van de plateelborden. In 

1946 werd hem de zilveren erepenning van de stad Gouda toegekend; in 1954 werd hij benoemd tot 

Ridder in de Orde van Oranje Nassau. In 1984 werd er een straat naar hem genoemd. Erelid van Die 

Goude was hij. Als ijverig ledenwerver had hij een groot aandeel gehad in de snelle groei van de 

vereniging vanaf 1943.  
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Toen de activiteiten na de Bevrijding inzakten, 

diende Van de Putte (aldus Paul Abels in de 

jubileum-Tidinge van 2005) in januari 1948 

schriftelijk zijn ontslag in uit onvrede over het 

beleid van de voorzitter die in zijn ogen te 

weinig tijd voor Die Goude vrijmaakte. Het 

kwam uiteindelijk weer goed en in 1972 bij het 

40-jarig bestaan werden de verdiensten van het 

erelid Van de Putte in het bijzonder 

gememoreerd. Hij was het laatst nog in leven 

zijnde lid van het oprichtingscomité. Met hem 

verdween min of meer de geschiedvorsende 

generatie, aldus Paul Abels. 

In Het Huis van Willem Vroesen van Suzan van 

der Mark-Hoevers staat een interview met 

Ruud. Hij woonde toen als weduwnaar in het 

Vroesenhuis. Na 13 jaar moest hij er in 1976 

onvrijwillig uit. Hij kwam in de Ronssehof, waar 

Ruud van de Putte in 1978 overleed. 

(GJJ met dank aan Karel van den Berg) 

 

 

Vorming werf Van Vlaardingen aan de Gouderaksedijk 
 

In Nieuwsbrief 106 konden wij een 

samenvatting geven van de bouwhistorie van 

de panden Kleiweg 1 tot en met 7. White 

House Development stelde ons het 

bouwhistorisch onderzoek ter beschikking. 

Dankzij Hans du Pré kregen wij vervolgens 

de Cultuurhistorische analyse Werfterrein 

voormalige scheepswerf Van Vlaardingen in 

bezit, inclusief de bijbehorende 

Bouwhistorische verkenningen 

Gouderaksedijk nrs. 52,56 en 58. De analyse 

is in augustus 2018 opgesteld door Caspar 

Blaauw, in opdracht van architectenbureau 

3BM uit Zwijndrecht, namens de gebroeders 

Maarten en Marinus Vroegindeweij, die ter 

plekke een werf voor waterwoningen 

opzetten: Domera.  

Binnen de beperkte ruimte die een artikel in 

de Nieuwsbrief kan bieden, richten wij ons 

op het verslag dat Blaauw doet van de vele 

onroerendgoedtransacties tussen 1832 en 

1949. Toen kreeg het terrein van Van 

Vlaardingen’s Scheepswerf en 

Constructiebedrijf B.V. de vorm die veel 

Gouwenaars nog gekend hebben. Blaauws 

speurwerk biedt een schets van de opkomst 

van de scheepsbouwindustrie in Gouda. 

Eigenlijk ook van de ondergang, want in 

1995 gaat Van Vlaardingen dicht en komen 

                                                                                   de panden leeg te staan. 

 

Het perceel van de werf is kadastraal bekend onder Gouda sectie L nummer 613. De werf wordt 

gevestigd in het gebied ‘Polder Veerstalblok buitendijks’. Caspar Blaauw noemt dat een curieuze 
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aanduiding: een polder is per definitie binnendijks. De verklaring ligt erin dat het eigendom van de 

percelen toen over de dijk heen liep, in samenhang met de ontginningsgeschiedenis uit de 11e of 

12e eeuw. Het rapport geeft aan waar nog steeds elementen van die geschiedenis in het landschap 

zichtbaar zijn.  

 

In 1832 worden vier kavels met verschillende eigenaren onderscheiden (zie tekening):  

1. bouwman Leendert Boer, 3. de ongehuwde juffrouw Willemijntje Mattijnjon 

2. herbergier Jacob van Vliet, 4. steenbakker Johannes Puts. 

 

Daarna hebben diverse samenvoegingen en afsplitsingen plaatsgehad. Pas vanaf 1949 is de grond van 

de werf aaneengesloten in eigendom. 

 

Kavel 3 is de eerste waar 

scheepsbouwactiviteiten genoemd 

worden. In 1856 koopt scheepmaker 

Dirk Borkus het perceel. Hij heeft al 

een werf aan de overkant van de IJssel: 

Het Kromhout. Uitbreiding is nodig in 

verband met de bouw van zeeschepen, 

waaronder – op 22 mei 1857 - het 

barkschip De Stad Gouda. De werf gaat 

over op zoon Jacob Borkus en op diens 

schoonzoon Willem Bokhoven (die er 

vijf woningen laat bouwen; vier van de 

vijf staan er nog, als Gouderaksedijk 44 

tot en met 50). De dagelijkse leiding 

van de werf is in handen van zwager 

Hubertus van Vlaardingen, ook 

getrouwd met een Borkus. Delen van 

het perceel worden door Bokhoven 

verkocht. Bouwman Visser plus nazaten 

en koopman Floris van Utrecht staan te 

boek als eigenaars. In 1911 kan 

Hubertus van Vlaardingen de werf op 

eigen naam voeren. Volledig eigenaar 

van de grond is hij niet. Deze  komt pas in 1949 in volledige eigendom bij de firma Van Vlaardingen. 

 

Kavel 1 wordt in 1886 door Herman Ripping, schoonzoon van Leendert Boer, verkocht aan de 

gebroeders Eijkenaar, scheepsmakers uit Gouderak. Zes jaar later komen de gebroeders Van 

Duivendijk in bezit ervan. Deze kavel ligt naast scheepswerf De IJssel van hun vader Roeland van 

Duivendijk. De werven blijven naast elkaar bestaan. De IJssel wordt ‘weduwe A. van Duivendijk’; de 

andere werf wordt in 1906 verkocht aan de Rotterdammers Tans en Degenaar die het economisch 

niet bolwerken. Op 30 april 1909 staat de werf weer in een (ver-)koopakte, waarbij de nieuwe 

eigenaren, de gebroeders Prins, de naam Kroonprinses der Nederlanden invullen. Deze naam wordt 

in 1936 door Herman de Man gebruikt als titel van de roman Scheepswerf de Kroonprinces. De werf 

is dan inmiddels (in 1919) in handen van de firma H. van Vlaardingen gekomen.  

 

Kavel 2 is in 1883 door de weduwe Van Vliet-van der Laan verkocht aan scheepsbouwer Jan Willen 

Eijkenaar, een van genoemde broers. Zie verder kavel 1. 

 

Kavel 4 blijft lang in handen van steenbakkers. Het is Jacob Haverkamp die in 1908, als de 

hoogtijdagen van de baksteenindustrie voorbij zijn, bijna al zijn onroerend goed verkoopt. De kavel 

gaat (behoudens het perceel rivier) naar Hubertus van Vlaardingen die inmiddels ook eigenaar is 

geworden van scheepswerf Het Kromhout aan de Goudse kant van de IJssel. Laatstbedoelde werf 

wordt in 1915 verkocht aan zoon Jacob van Vlaardingen die de grond in 1918 verkoopt aan de 

Goudse stearinekaarsenfabriek. (GJJ)  



20 
Nieuwsbrief nr. 108  Historische Vereniging Die Goude (februari 2020) 

Uit de prehistorie van de Goudsche Machine Fabriek (II) 
Een bijdrage van Willem den Boer 

 

Zoals in Nieuwsbrief 107 gemeld, heeft Willem den Boer als personeelsfunctionaris bij de Goudsche 

Machine Fabriek stukjes geschreven in de rubriek ‘Nostalgia’ van het personeelsblad GMF-Focus 

over de historie van dit – toen nog – Goudse bedrijf. De Nieuwsbrief mag er gebruik van maken. 

Voor het artikel was Op hoop van zaken van Bregje de Wit een belangrijke bron. 

 

In de eerste aflevering hebt u kunnen lezen dat er 

aan het eind van de 19e eeuw al een Goudsche 

Machinefabriek bestond. Dat was echter niet het 

bedrijf dat Jan-Geurt Hupkes in 1909 overnam om 

er zijn Goudsche Machine Fabriek van te maken. 

Het ging om Machinefabriek G.D.J. Arends & Co. 

aan de Kattensingel, die hij op een veiling kocht. 

In 1879 nam Gerrit Arends, een machinist uit 

Capelle aan den IJssel, een smederij aan de 

Nieuwehaven over. Om met de tijd mee te kunnen 

gaan wilde hij een stoommachine van 2 pk 

installeren voor de aandrijving van een draai- of 

schaafbank. Het viel niet mee om daarvoor 

vergunning te krijgen. De buren waren fel tegen. 

De een voerde aan dat hij meer zou moeten gaan 

betalen voor de brandverzekering, de ander – een 

herenkapper – was bang voor de trillingen wanneer 

hij bezig was om klanten te scheren of met 

schrijfwerk, zijn bijbaan. Ook de verwachte 

herrie, de dunne muren, de opslag van brandstof 

en de mogelijkheid van ’s nachts doorwerken 

werden als bezwaren aangevoerd. Het duurde een 

jaar voordat de gemeente de vergunning 

verleende, maar ook toen kwam de machine er 

nog niet. Het bezwaarschrift van de buren was op 

het bureau van koning Willem III terechtgekomen 

en de vergunning werd - omdat een bijgevoegd 

plattegrondje te weinig details bevatte – nietig verklaard. Bij de verbeterde aanvraag stonden de 

buren meteen bij de gemeente op de stoep om te klagen over de herrie. De zieke buurvrouw had 

rust nodig. De Commissaris van Politie ging op inspectie en stelde vast dat er geen stoommachine 

stond en dat de smederij ook verder op orde was. Voorts bleek dat de buurman zelf een 

stoommachine in werking had voor zijn borstelfabriekje. De Commissaris concludeerde dat sprake 

was van pesterij, omdat Arends het huis van de borstelmaker niet had willen kopen voor het 

dubbele van de taxatiewaarde. Gerrit Arends deed vervolgens een nieuwe vergunningaanvraag, die –

gesteund door een aantal belangrijke klanten – werd verleend. Niet voor een machine van 2 pk maar 

van 12 pk. ‘Ebbie nou je zin?’, zullen buurtgenoten op z’n Gouds tegen de borstelmaker hebben 

gezegd. 

 

Gelukkig voor hem werd de ruimte voor de groeiende metaalwerkplaats al snel te krap. Gerrit 

Arends kocht een stuk grond met wat huisjes op de hoek van de Kattensingel en de Van 

Strijenstraat. Daarachter verrees in 1888 een nieuwe werkplaats, de latere draaierij van de GMF. 

Het bedrijf had toen ongeveer tien mensen op de loonlijst. In de Kattensingel kwam het vijzeldok te 

liggen waarmee schepen gelicht konden worden. Zes jaar later werd de werkplaats met de helft 

vergroot en kwam er een nieuwe vaste stoomketel van 15 pk bij, naast de verschillende verrijdbare 

stoomketels die ook ingezet konden worden voor karweiwerk bij de klant. De smederij kreeg toen  

officieel de naam Machinefabriek G.D.J. Arends & Co. Helemaal naar wens gingen de zaken niet. In 

1904 schreef Arends aan de gemeente dat zijn bedrijf al een tijdje geen opdrachten meer kreeg, 

terwijl alle materialen op voorraad en machines in huis waren voor het vervaardigen van 

brugonderdelen. Korte tijd later overleed Gerrit Arends. Zijn erfgenamen kregen te maken met een 
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bijna lege orderportefeuille en 

vele openstaande vorderingen. 

De zaak moest verkocht worden. 

Jan Geurt Hupkes kocht de 

fabriek met inventaris. Hij nam 

ook een aantal mensen over, 

zoals boekhouder Kees van der 

Klip. Hij staat links op de foto, 

die in 1904 genomen is ter 

gelegenheid van het 25-jarig 

bestaan van het bedrijf aan de 

Kattensingel. Ook bankwerker 

Jan Harmsen (vierde van rechts) 

en plaatwerker Arie Degenkamp 

(linksboven achterste man) 

gingen over. Zij zijn ook op 

latere GMF-foto’s te zien. En dan 

was er nog draaier Nico Snel (bovenaan links) die tot oktober 1957 bij de GMF zou blijven werken. 

Hij ging met pensioen toen hij bijna 70 jaar oud was. 

 
Dit was niet de Ortskommandant 
 

In het boek Gouda in de Tweede Wereldoorlog van Rinus van Dam c.a. staat deze bekende foto. Hij 

staat symbool voor het herwinnen van de zeggenschap over onze eigen stad na de Duitse bezetting. 

‘Orts-

kommandant 

Schmidt op 

weg naar 

hotel De Zalm 

5 mei 1945’. 

Daar hield de 

districts-

commandant 

van de 

Binnenlandse 

Strijdkrachten 

kantoor. 

 

Er was al lang 

twijfel of dit 

klopte. De 

man op de 

foto is vast 

niet Major 

Schmidt, stelt 

nu Hans-Jörg 

Volkmann uit 

het Duitse 

Verden. Hij draagt het uniform van een onderofficier (een Unterscharführer) van de SS. Dat is te 

zien aan de doodskop op de pet, de ene ster op de kraag en aan de epauletten. Die rang is te laag 

voor een Ortskommandant. Bovendien werd die functie normaal gesproken niet vervuld door een 

SS’er, maar door iemand van de Wehrmacht, het leger. 

De vermelde datum, 5 mei, klopt volgens Erik Kooistra ook niet. Pas na 6 mei had de 

districtscommandant van de Binnenlandse Strijdkrachten zijn kantoor in De Zalm. De inwoners van 

Gouda gedroegen zich op 5 mei nog niet zo uitbundig als op de foto, want de geallieerde bevrijders 

waren nog niet gearriveerd. Die kwamen pas op 7 en 8 mei. (GJJ)  
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Een Goudse pijp van Hollandse IJsselklei geglazuurd in Gouds 
Groen? 
 

Over het leven van Kees 

Moerings leest u in de 

komende Tidinge. Gert Jan 

Jansen interviewde hem voor 

een Gouwe Verhaal. Kees liet 

blijken dat hij ook voor de 

toekomst vol ideeën zit. 

Gouda 750 inspireert hem als 

Goudse pijpenmaker tot een 

plan om een speciale pijp te 

gaan ontwikkelen, nieuw en 

toch authentiek. Een pijp, 

maar een tegeltje kan ook. 

Het moet in elk geval gemaakt 

worden van klei die langs de 

Hollandse IJssel is gewonnen 

en waarvan het glazuur wordt 

uitgevoerd in ‘Gouds Groen’.  

Kees Moerings: ‘Je moet 

weten dat de toepassing van 

Hollandse IJsselklei niet 

gebruikelijk was. IJsselklei is 

namelijk erg grof. Ze bevat 

veel zand, waardoor ze ‘kort’ 

is en niet vettig. Ik maak er dunne slib van. Na veel, steeds fijner, zeven laat ik haar nog een tijdje 

rotten, zodat er plantaardige delen verdwijnen en de klei de kwaliteit krijgt om bewerkt te worden. 

En dan de vraag: waar haal ik het? Als oud-politieman weet ik dat je niet zomaar een emmertje in 

een zelling kunt gaan vullen. Dat zou ‘eenvoudige stroperij’ zijn, zoals bedoeld in artikel 314 van 

het Wetboek van Strafrecht.’  

Al in januari heeft Kees een volle emmer IJsselklei gehaald, gewoon door de eerste boer na de 

Pislaan aan te spreken die toevallig op het erf liep. Geen probleem. Hij bood zo aan om van 

molshopen klei te scheppen op zijn land. Het was van goede kwaliteit, maar Kees zoekt verder naar 

slib dat uit de rivier afkomstig is. Hij wil contact opnemen met GOUDasfalt. Als je daar het terrein 

op rijdt, ligt links beneden in de rivier, bij laagwater per boot bereikbaar, een kleiplaat. Zou hij 

daar een paar emmers kleislib kunnen scoren? Kees ziet het werkproces met de tegels helemaal 

voor zich. Als de klei bewerkt en gezuiverd is, gaat hij er tegeltjes van persen. De tegels worden 

met een speciaal mes gestanst naar 13 x 13 cm. Daarna laat Kees ze langzaam drogen. Als ze 

leerhard zijn, gaat hij ze engoberen met witte klei en vervolgens - na goed drogen - al pendelend 

bakken naar 950⁰ C. Dan volgt het ‘geven’ (overgieten met transparant glazuur) en opnieuw bakken, 

maar nu op circa 1000⁰ C. Hierna decoreren en weer bakken op circa 1020⁰ C. Het decoreren zou 

ook vóór het geven kunnen. Dat scheelt een keer bakken, maar dat geeft wel een wat kouder 

effect. Het decoreren kan ook op de rauwe glazuur, maar dan ontstaat er een wat onscherpe 

decoratielijn, die overigens ook heel mooi kan zijn. 

Dat glazuren in Gouds Groen is nog wel een dingetje, zegt Kees. Een charme van Gouds Groen is dat 

de tint nooit mooi egaal is. Bij het geven loopt het glazuur af en dan krijg je tintverschil. Het is een 

kleur die echt bij Gouda hoort, al eeuwen. Het is gemaakt van koperoxide en looddioxide. Dat 

laatste zorgt voor de juiste vloeibaarheid van het glazuur. Het probleem is echter dat het gebruik in 

aardewerk verboden is. Natuurlijk zijn er vervangers, maar die maken het glazuur minder vloeibaar.  

Inmiddels heeft Kees de mal voor de speciale pijp al gemaakt. Een bak ‘verse’ klei ligt te rotten en 

te besterven. Kees vindt het spannend. Zoiets realiseer je niet van de ene op de andere dag. Hij zou 

er een project van willen maken, zonder enig winstoogmerk, waar jongeren van het vmbo en de 

keramiek-opleiding bij betrokken worden, maar ook Gouda 750. Het doel is immers een nieuw oud 

product, waar Gouda trots op kan zijn. Wie wil meedenken? (GJJ)  

Een pijp in Gouds Groen en een potje met koperoxide 
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Carla Rodenberg en haar Gouwenaars, aflevering 1:  
S.J. Spek alias ‘Spekkie’ 

 

Carla Rodenberg is als kunstenares bekend geworden vanwege de kracht van haar portretten en de 

pracht van haar boeketten. Zij werd in ziekenhuis De Wijk geboren en groeide op in de 

Jacobastraat. Carla staat niet primair als Goudse kunstenares te boek. Sinds het beroemde portret 

van Koningin Beatrix moeten we het genot van haar uitstraling ‘delen’ met het hele land en 

daarbuiten. Toch heeft zij heel wat Gouds werk gemaakt: portretten van inwoners van onze stad, 
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bekend en onbekend, oud en nieuw, in opdracht en op eigen initiatief. Ze zijn verspreid over de 

hele wereld, maar een aantal werken staat nog in de woonboerderij van Carla en haar man Gerard 

Bakker, in het gelid op zolder of op de deel. Op een bijeenkomst van de Goudse Museumvrienden 

sprak de hoofdredacteur met haar. Het idee werd geboren om Goudse portretten aandacht te geven 

in de Nieuwsbrief, telkens voorzien van een korte toelichting op de persoon die is afgebeeld.  

 

Meneer Spek 

Voor de eerste aflevering is de keus gevallen op ‘meneer Spek’, zoals de titel officieel luidt. Het is 

een werk uit 1984. Carla Rodenberg heeft de toen al 87-jarige Sander Spek gevraagd om te poseren. 

Zij kende hem omdat hij regelmatig over de Bloemendaalseweg liep op weg naar Koetserij van Duin. 

Hij zat vaak als palfrenier naast Ton. Het kwam tot een kennismaking bij de manege Bloemendaal, 

vlak voor het viaduct onder de A12, toen daar in het toegangshek een werk van Gerard Bakker werd 

onthuld, een uit koper gedreven paardenhoofd in reliëf. 

Het schilderij van Spek is duidelijk schetsmatig van stijl. Het is verkocht op een tentoonstelling in 

het Golden Tulip-hotel onder Groningen. “Gelukkig hebben we de foto’s nog”, zou Harm Edens van 

‘Dit was het nieuws’ zeggen. Carla Rodenberg weet van meneer Spek niet meer dan dat hij veel aan 

gymnastiek had gedaan en van paarden hield. De redactie is gaan speuren en kwam erachter dat hij 

werkte bij kaashandelmij. Gouda, Fa. van Eijk. In 1967 werd hij bij Velocitas in de sportzaal aan de 

Willem de Zwijgersingel gehuldigd door wethouder Luidens. Sander Spek was – 70 jaar oud - een 

halve eeuw technisch leider van het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond. Blijkens een 

bericht in de Goudsche Courant kregen de heer en mevrouw Spek een vierdaagse Rijnreis 

aangeboden! In juli 1921 slaagde hij – toen nog lid van Excelsior - voor het diploma 

gymnastiekleider. Velocitas werd opgericht in 1931. Voor die vereniging heeft hij zich tot 1972 

ingezet. Hij was zelfs erelid. Ook dansen deed hij graag, en fietsen en paardrijden tot op hoge 

leeftijd. Door zijn kleine gestalte werd hij vaak Spekkie genoemd. In 1984 – het jaar van het 

schilderij - werd hij als palfrenier opgenomen in het Gilde der Ere Waegemeesters, een exclusieve 

groep van Goudse burgers met bijzondere verdiensten voor de stad. Vier jaar later is Sander 

Johannes Spek plotseling overleden, 91 jaar oud. In de Goudsche Courant van 20 juni 1988 stond 

een kort herdenkingsbericht. (GJJ) 
 

Fotoverantwoording en colofon 

Nico J. Boerboom: blz. 1, 5(b), 9, 10, 12 (o, 

foto in foto) en 16 

Gert Jan Jansen: blz. 3(o), 7(o), 8(b), 11(b), 

12(b), 14(o), 18(b) en 21 

Collectie-Sluisman: blz. 2 Watersnoodmuseum: blz. 4(b) 

Stadhuismuseum Zierikzee: blz. 4(o) Rijksdienst Cult. Erfgoed: blz. 5(o) 

Henk Daems: blz. 10(o) Jon van Langeveld: blz. 12(o) 

Collectie-SAMH: blz. 13, 14(b), 17, 20 en 21 www.ntr.nl: blz. 15 

Caspar Blaauw: blz. 18(o) en 19(b) Carla Rodenberg: blz. 23 

  

(b)= boven; (o)= onder  

 
De Nieuwsbrief van Die Goude komt zeker 7 x per jaar uit.  

Redactie: Gert Jan Jansen (hoofdredacteur), Nico Boerboom 

(fotoredacteur), Kenny Louwen (tekstredacteur) en Jean-Philippe 

van der Zwaluw (redacteur). 

Oplage: 900, waarvan 80 op papier  

Druk papieren versie: Het Gouds Printhuis 

Redactie afgesloten op 12 februari 2020. 

 

De Nieuwsbrief: uitgave van de Historische Vereniging Die Goude  

Redactieadres: Postbus 307, 2800 AH Gouda 

Mailadres:  nieuwsbrief@diegoude.nl 

Telefoon:  0182-539297 

Websites:  https://www.diegoude.nl/, https://goudaopschrift.nl en  

https://goudsvirtueelsluizenmuseum.nl/ 

Facebook: pagina’s ‘Historische-Vereniging-Die-Goude’ en ‘Gouds-Sluiswachtersgilde’ 

http://www.ntr.nl/
mailto:mnieuwsbrief@diegoude.nl
https://www.diegoude.nl/
https://goudaopschrift.nl/
https://goudsvirtueelsluizenmuseum.nl/
https://www.facebook.com/Historische-Vereniging-Die-Goude-1532856827001744/?fref=ts

